
RINCON 25 SG

Herbicíd vo forme vodou rozpustn!ch granúl, 
ktor! je ur"en! na postemergentné ni"enie 
tráv a dvojklí"nolistov!ch burín v kukurici a 
zemiakoch.

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU  

RINCON 25 SG je selektívny systémov! herbicíd. Prípravok 
je prijíman! hlavne listami a r!chlo translokovan! v rastline, 
pri"om brzdí rast a v!voj burín; má krátke reziduálne 
pôsobenie v pôde s pol"asom rozpadu cca 10 dní. 

Príznaky po#kodenia sú vidite$né o 3 - 10 dní po o#etrení 

a vä"#ina burín hynie v priebehu 2 - 3 t!%d&ov. Prípravok 
najlep#ie pôsobí na jednoro"né buriny vo fáze 2 - 3 listov. 

P!r plaziv! by mal ma' v "ase aplikácie prípravku 5 - 7 listov 
( 15 - 25 cm ).

SPEKTRUM HERBICÍDNEJ Ú#INNOSTI  

Citlivé buriny: hviezdica prostredná, kapsi"ka pastierska, 
penia%tek ro$n! 

Stredne citlivé buriny: nevädza po$ná, je%atka kuria, 
paruman"ek nevo&av!, p!r plaziv! 

POKYNY PRE APLIKÁCIU  

Odporú"ané mno%stvo vody: 200 - 300 l/ha

Maximálny po"et o#etrení za vegeta"né obdobie: 1(.

O#etrujte pri teplote 10 - 25°C. RINCON 25 SG 
neaplikujte v dobe, ke) po"as 24 hodín dochádza  
k poklesu teplôt z +30°C na +5°C a ni%#ie.

Kukurica

Rincon 25 SG aplikujte postemergentne od prvého do 
siedmeho listu kukurice (BBCH 10 - 17). Pre zlep#enie 
ú"inku aplikujte prípravok spolu s adjuvantom ADJUVINN 
v súlade s návodom na pou%itie. 

Nepou%ívajte RINCON 25 SG v cukrovej a osivovej kukurici!

Ú#INNÁ LÁTKA: 
rimsulfuron 250 g/kg 

BALENIE
300 g HDPE f$a#a 

RINCON 25 SG® je ochranná známka firmy INNVIGO Sp. z o.o.

Optimálna fáza je%atky pre jej likvidáciu.
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Zemiaky

Rincon 25 SG aplikujte od v!#ky 5 cm zemiaka do zapojenia 
porastu (BBCH 30).

Pre zlep#enie ú"inku aplikujte prípravok spolu s 
adjuvantom v súlade s návodom na pou%itie. Nepou%ívajte 
v mno%ite$sk!ch porastoch zemiakov! Prípravok neaplikujte 
v porastoch kukurice a zemiakov, ktoré boli o#etrované 

pôdnymi insekticídmi zo skupiny organofosfátov (terbufos) 
a skôr ako 7 dní od aplikácie (na listy) insekticídu zo skupiny 
organofosfátov. Nepou%ívajte organofosfátové insekticídy 
skôr ako o 4 dni po aplikácii RINCON 25 SG.

Neaplikujte prípravok na rastliny oslabené a po#kodené 
mrazom, suchom, vodou, ktorá sa dr%í na poliach, #kodcami, 
chorobami a na rastliny, ktoré majú nedostatok %ivín. Siln! 
dá%) do 4 hodín po aplikácii mô%e zní%i' ú"inok prípravku.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY  

Prípravok nie je nebezpe"n! pre následné plodiny pri 
#tandardnom striedaní plodín. V prípade ak je nutná skor#ia 
likvidácia plodiny, mo%no po uskuto"není orby a prípravy 
pôdy pred sejbou ako náhradnú plodinu pestova' kukuricu, 
zemiak alebo raj"iak. Tri mesiace po o#etrení zemiakov 

nemo%no pestova' kapustu, #o#ovicu, hrá#ok, slne"nicu, 
repu, uhorky, lucernu. 

Dbajte na to, aby prípravok nebol pri postreku zaná#an! na 
susediace plodiny a plochy ur"ené na v!sev alebo v!sadbu 
citliv!ch po$nohospodárskych plodín.

NA$E ODPORÚ#ANIE  

Prípravok RINCON 25 SG ako #pecialista na trávovité 
buriny pokr!va i zna"nú "as' spektra dvojklí"nolistov!ch 
burín. Práve z tohoto dôvodu je na#im hlavn! produktom 
pre ePOST alebo POST herbicídne o#etrenia kukurice 

doplnené prípravkom STARSHIP (mesotrione) vyzna"ujúci 
sa reziduálnym pôsobením. Pre zachovanie dlh#ej 
reziduálnej ú"innosti odporú"ame prida' pôdne zmá"adlo 
VIGO.

NÁVOD NA POU%ITIE   

Plodina Ú"el pou&itia Dávka/ha OD Poznámka 

Kukurica jednoro"né a trváce trávy, 
dvojklí"nolistové buriny 60 g 

Zemiaky jednoro"né a trváce trávy, 
dvojklí"nolistové buriny 60 g

AT – ochranná doba je daná odstupom medzi termínom aplikácie a!zberom.
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